
Skolebestyrelsesmøde  
Skalmejeskolen, mandag d. 25. april kl 17.15-19.15 

 
Deltagere:  Forældrerepræsentanter: Majbrit, Martin, Christina, Ninna og Kirsten 

Suppleanter: Casper  
Medarbejderrepræsentanter: Lene og Pia 
Ledelsen: Anita og Charlotte 

Elevrådet: Sille & Mikkel 
 

Afbud: Kirsten og Mikkel 

Fraværende:  

Mødedatoer: mødetidspunkt 17.15-19.15 
11/8, 15/9, 13/10, 11/11, 16/12 (17.15-20.00), 26/1, 2/3, 25/4, 13/6 (17.15-20.00)  

Referent: Charlotte Mødeleder:   Martin 

  

Dagsorden: Referat: 

 Godkendelse af referat fra de sidste møder Referatet blev godkendt 

 Nyt fra Elevrådet Ønsker: Skraldespande på legepladsen. 
Forslag: 3.-6. klasse tømmer skraldespande en gang om 
ugen. 

Elevrådet er ved at undersøge hvilke legeredskaber 3- til 6 
klasse ønsker ved Gyvelhuset. 

 Valg til skolebestyrelse – hvordan tager vi godt imod de 
nye medlemmer til August (Onboarding) 

Der er 7 kandidater der har meldt sig til at komme i 
skolebestyrelsen. Det betyder at der bliver valg. 

Kandidaterne laver en kort beskrivelse, som sendes ud på 
Aula. 
Forældre kan stemme fra den 6. til den 19. maj. Valget bliver 

elektronisk. 
Den 20.5 offentliggør Martin valgets resultat. 

Der skal vælges 5 nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Det første møde i den nye skolebestyrelse bruges til at 

forberede/lave en intro til nye bestyrelsesmedlemmer.  
 



 

Martin laver et udkast til hvad bestyrelsesarbejdet indebær til 
d. 1.6. 
 

1.  Modtagelse af ny skoleleder – Anita fremlægger hvad der 
er planlagt. 

Rikke kommer på besøg fredag d. 29.4 til morgensang, hvor 
Rikke får en blomst og velkomst. 

Rikke præsenterer sig onsdag i den første uge på SFO-mødet 
og til skolens meddelelser. 

2.  Facebook – Skal Skalmejeskolen på facebook? Brug af Facebook blev debatteret. 
Vi tager punktet op igen efter sommerferien, når der er en ny 

bestyrelse og ny skoleleder. 
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Meddelelser: 

• Medarbejdere SFO 
• Medarbejdere Skole 
• Skoleledelsen  

• Bestyrelsen 
• Støtteforeningen 

 

SFO: SFO-disko i Snejbjerg på fredag, forældrearrangement i 

SFOen var der stor opbakning, SFOen har ansat ny 
pædagogmedhjælper Katja.  
Skole: Glæder os til en Rikke starter ellers er perioden uden 

en skoleleder gået rigtig fint. Teamudmeldinger. Dejligt med 
Tegn-På-Streg. 

2-6 klasse har lavet nationale test. 
Ledelsen: Arbejder i næste skoleår. To børn fra Ukraine er 
startet i 3. klasse. Skolesyn har været på skolen. 

Skalmejeskolen deltager i Sunds Festival den 8. september. 
Den 16. maj har vi forældremøde for kommende førskole og 

0. klasse (Ninna og Martin deltager).  
Bestyrelsen: Martin har været til samrådsmøde, hvor der var 
fokus på valg til skolebestyrelsen. 

Støtteforeningen:  
På Aula har vi oprettet en gruppe. 

Flyers er delt ud i vores skoledistrikt område. 

4.  Evt. Forældre gøres opmærksomme på vores alkoholpolitik på 

skolen, da der er mange forældrearrangementer for tiden. 
Martin kom med et forslag vedr. et evt. nyhedsbrev efter et 
bestyrelsesmøde, der kommer på Aula til forældrene. 


